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«Everest» er en thriller om hva som driver mennesker til ekstreme handlinger, hvor ære og berømmelse blir
viktigere enn å leve.
Martin Moltzau er en verdenskjent eventyrer, to ganger kåret til Explorer of the Year. Men han har et problem:
Det begynner å bli lenge siden den siste bragden.
Martin er ingen fjellklatrer. Likevel lar han seg presse til å bestige Mount Everest for å beholde en lukrativ
sponsorkontrakt.
Han kjøper seg inn på en kommersiell ekspedisjon ledet av den britiske klatrelegenden Sir Richard Lawrence.
Ekspedisjonen preges av mistenksomhet og dårlig samhold fra første stund. Samtidig som gruppen kjemper
seg opp mot jordens høyeste punkt, blir livsfarlige løgner og halvsannheter avslørt. På 8000 meters høyde
entrer de dødssonen, og kroppen stenger av funksjon etter funksjon for å spare oksygen. Klokken tikker, og
selv en liten feilvurdering blir skjebnesvanger.
Everest. En ny og spennende modulsofa med høye ben.

Modellen får forskjellige uttrykk, alt etter hvilken vange, setepute og ryggputeløsning man velger. Den kjente
sveitsiske fjellklatreren Ueli Steck har omkommet i en ulykke nær Mount Everest. – Han skled fra en skråning
i nærheten av Camp 2 og falt i. Slitasje : Ekstremt høy : Serie : Mammut : Klikksystem : G5 : Type Rom :
Barn-/ungdomsrom, Butik, Entre/hall, Kjøkken, Kontor. Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell Mauna
Kea på Hawaii er høyere enn Mount Everest. Det er ikke fordi det vulkanske fjellet rager høyere opp i.
85-åring omkom under rekordforsøk på Mount Everest. En 85-årig tidligere Gurkha-soldat som skulle ta
tilbake rekorden sin om å være verdens eldste til å nå. Fortsatt ikke kjent hvorfor fjellklatreren som ble kalt
«den sveitsiske maskinen», falt og døde. Odd Harald Hauge er forfatter og journalist og har skrevet en rekke
bøker, både skjønnlitteratur og sakprosa. I 2007 klatret han Mount Everest. BILDE: PRODUKT: ANLEGG:
ÅR: PRIS: DATO: Selges - Tråkkemaskin Pisten Bully: Sæbø AS: 1996: GI BUD: 03.
05.2017: Kjøpes. Hver dag spises det 14 millioner måltider norsk laks rundt om i verden. Some important
description for search engines.
Velkommen til EcoExpeditions! Vi tilbyr fjellturer over hele verden. Mest populære

